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Onze nieuwe najaarcatalogus 2011 is uit.
Boordevol lezenswaardige, zeer actuele, spannende, belangwekkende en opzienbarende boeken.
Aan de informatie in deze catalogus is de grootst mogelijke zorg en aandacht besteed.
Alle prijzen, boekgegevens, auteurgegevens en andere informatie in deze catalogus zijn echter
onder voorbehoud van wijzigingen.

In l e i d i n g

Beste lezer,
Zoals u van ons gewend bent presenteren wij u wederom een
catalogus vol kwaliteits non-fictie. Non-fictie, met de nadruk
op historische en politieke boeken, heeft altijd de spil gevormd in het snel groeiende fonds van uitgeverij Aspekt. Ook
voor het najaar van 2011 hebben wij weer prachtige titels
voor u verzameld. Nieuwe titels, als ook herziene edities van
oude succestitels, zoals de biografie van Karel de Grote, zodat
deze boeken geheel up to date weer beschikbaar zijn voor de
lezers. Wij wensen u heel veel leesplezier.
Perry Pierik
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In de laatste week van januari 1889 voltrok zich een drama dat
de Europese geschiedenis ingrijpend zou beïnvloeden. In het
jachtslot Mayerling stierf op 30-jarige leeftijd de Habsburgse
kroonprins Rudolf, samen met zijn laatste minnares, de
17-jarige barones Mary Vetsera. Eerst werd bekendgemaakt dat
Rudolf een plotselinge natuurlijke dood stierf en vervolgens
dat hij in een vlaag van verstandsverbijstering zelfmoord had
gepleegd. Dat Mary Vetsera, die niet enkel over grote wijsheid
en liefde beschikte, maar ook over een grote intelligentie, bereid
was om Rudolf in de dood te volgen, daarover werd niet gerept.
Rudolfs vader Franz Joseph besloot tot absolute censuur.
Dit boek brengt een groot Europees drama in beeld,
geschreven in de bekende meeslepende stijl van Martin Ros.
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Niet alleen hoe Karel de Grote leefde, oorlog voerde, liefhad en
stierf, maar ook zijn bekering tot de christelijke godsdienst en
cultuur komt ter sprake in het boek over deze met sagen omgeven vorst. Het gunt ons bovendien een blik in de vroegmiddeleeuwse Europese maatschappij. In de tijd van Karel de Grote was
de kerstening van een groot deel van Europa in volle gang en de
vorst had daarin een belangrijk aandeel. Hij onterfde de kinderen
van zijn overleden broer, begunstigde de kerk in hoge mate, was
vroom maar ook wreed, grootmoedig maar ook onverzoenlijk,
streng godsdienstig maar ook zinnelijk. Zowel de heidense Saksen
als de christelijke Longobarden onderwierp hij. Velen prezen en
vereerden hem later als heilige, maar anderen vervloekten hem
als Saksenslachter. Hij was bevriend met de pausen, maar riep
zelf concilies bijeen en stelde bisschoppen en abten aan. Zijn rijk
strekte zich uit van de Elbe tot de Ebro, van de Noordzee tot in
een aanzienlijk deel van Italië. Zijn kroning tot keizer door de paus
was van grote betekenis voor de verdere geschiedenis van Europa.
Dit is een herziene editie.
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Van Duitse Bocht tot Scapa Flow. De oorlog ter zee 1914-1918 behandelt de strijd
op zee tijdens de Eerste Wereldoorlog. Nieuw is dat in dit boek een groot aantal
Duitstalige gepubliceerde bronnen zijn geanalyseerd. In tegenstelling tot vrijwel
de meeste Nederlandstalige boeken en artikelen over dit onderwerp, die overwegend gebaseerd zijn op Engelstalige bronnen. Getracht is een objectief beeld te
geven van het gebeuren op zee. Meestal is gekozen voor een korte beschrijving
van de belangrijkste handelingen, maar ook zijn de acties op zee in meer detail
weergegeven. Het boek concentreert zich op de belangrijkste taken van de marine:
het in oorlogstijd openhouden van de zeewegen die noodzakelijk waren voor het
vervoer van eigen troepen en voorraden, de vijand het gebruik van deze zeewegen
ontzeggen, en waar mogelijk de koopvaardij en de marine van de tegenstander
uitschakelen.
Dr. Bas (S.J.) de Groot (1937) publiceerde naast zijn vakgebied de mariene biologie, reeds vele jaren artikelen in maritieme en militair geschiedkundige tijdschriften, waaronder Tijdschrift voor Zeegeschiedenis, Mars et Historia, Militaire Spectator
en De Grote Oorlog Kroniek 1914-1918. Ook publiceerde hij verscheidene boeken.

Het IJsselmeerflotielje

De verdediging van het IJsselmeer in de meidagen
van 1940
Het IJsselmeerflotielje
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Met aanvankelijk slechts acht gevorderde motorsleepboten moest de
Koninklijke Marine in oktober 1939 voorkomen dat Duitse troepen
vanuit de oostelijke IJsselmeerhavens een landing zouden kunnen uitvoeren op de Noord-Hollandse IJsselmeerkust. Na de Duitse invasie in
Noorwegen op 9 april 1940 werd de strijdmacht uitgebreid met enkele
kanonneerboten en een torpedoboot. Gedurende de oorlogsdagen werd
ook nog de commandostructuur veranderd.
Na de afkondiging van de capitulatie heerste er grote verwarring onder
de kapiteins. Door orders en tegenorders slaagde er slechts één schip
in om naar Engeland uit te wijken. De overige marineschepen werden
door hun eigen bemanning in het IJsselmeer tot zinken gebracht om te
voorkomen dat deze in Duitse handen zouden vallen.
Aan de hand van vele authentieke verslagen, waarbij ook het originele
Duitse aanvalsplan voor de oversteek over het IJsselmeer, heeft de auteur een levendig beeld geschetst van de gebeurtenissen op en rond het
IJsselmeer.
Adjudant b.d. Jacob Topper (64) is plaatsvervangend conservator bij het
Kazemattenmuseum Kornwerderzand en werkt al ruim twintig jaar als
vrijwilliger voor dit museum.
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Gerhard Stroink verliet in 1938 de KMA als best geslaagde luitenant van de infanterie. Omdat hij de mentaliteit en de discipline in het Nederlandse leger maar niks vond, meldde hij zich
in 1942 als vrijwilliger aan bij de Waffen-SS. Als Ordonnansofficier in de Wiking-divisie vocht hij 6 weken onafgebroken
tegen de Russen en raakte daarbij zwaar gewond. Hij legde zijn
ervaring aan het Oostfront in een dagboek vast en gaf Henk
Eefting toestemming dat te publiceren. Daarin kijken we over
de schouders van de jonge Stroink mee naar de meedogenloze
gevechten tussen de Duitse infanteristen en de communisten.
Hoe Gerhard na de oorlog de doodstraf ontliep en hoe zijn gezin daaronder heeft geleden, leest u in dit opzienbarende boek
Een KMA-officier aan het Oostfront.

De toekomst heeft een lang verleden
Biografie van twee Hilversumse dwangarbeiders
1944/45 in Nazi-Duitsland

geschiedenis

Els Kiewik
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In 2006 komen uit een tot dan toe onbekend maar goed bewaard familiearchief foto’s, brieven, kaarten en andere documenten in handen van de
schrijfster Els Kiewik-Peters. Gegevens en informatie over een grotendeels
verzwegen familiegeschiedenis die een tipje van de sluier oplichten over wat
er gebeurde toen WO II diep ingreep in het gezin Peters.
Zoon Jan wordt op 16 juli 1944 gearresteerd en na vijf dagen gedwongen
voor dwangarbeid naar Braunschweig af te reizen. Meer dan een jaar verblijft
hij in een door oorlog zwaar geteisterd Braunschweig, waar de Duitse oorlogsindustrie continu doelwit van geallieerde bombardementen is, en waar
het samen met duizenden dwangarbeiders uit heel Europa een dagelijkse
strijd is om te overleven.
Zijn vader Bernard, 49 jaar en dus net nog behorend tot de groep mannen
tussen 17 en 50 jaar waarop de Duitsers tijdens de beruchte Hilversumse
Razzia van 23 oktober 1944 jacht maken, kan niet anders dan zich melden
op het Sportpark. Samen met meer dan 1000 lotgenoten verlaat hij die
maandagavond Hilversum te voet, in een lange colonne, richting Kamp
Amersfoort. Hij zal niet meer terugkeren. Na de oorlog wordt er door de
familie nooit meer gesproken over Bernard en over de tijd in Braunschweig.
Dit heeft Els Kiewik doen besluiten dit boek voor een groter publiek toegankelijk te maken. In nagedachtenis aan haar grootvader en vader, maar ook
aan al hun meer dan 600.000 Nederlandse lotgenoten in de Duitse Arbeitseinsatz.
Opdat het niet wordt vergeten…
Opdat zij niet worden vergeten…
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Nederland is het enige land ter wereld met een speciaal
Rijksinstituut voor Oorlogs-documentatie (RIOD). Dit
huidige NIOD werd opgericht in 1945 op gezag van de
toenmalige Minister van Onderwijs, de theoloog prof. dr.
Gerardus van der Leeuw.
Diens zoon, voormalig chemie-student A.J. (Hans) van der
Leeuw was er gedurende meer dan dertig jaar – en in de
schaduw van de illustere Loe de Jong – één van de meest
invloedrijke figuren. Zijn eigen ware oorlogsverleden en dat
van zijn vader en zijn broer en RIOD-collega J.R. (Rein)
van der Leeuw bleef voor de buitenwereld echter al die
jaren verborgen. Althans: tot nu toe.
Jan Werkman, in 1944 geboren te Leek, werkte naast zijn
onderzoekingen en tot aan zijn pensionering als onderwijzer
in het basisonderwijs in Noord-Groningen.
Henk Duerink, in 1960 geboren te Zwolle, studeerde filosofie en geschiedenis te Groningen, was werkzaam als vertaler
en sinds 1999 als full time onderzoeker, vormgever en auteur.
De auteurs hebben in het kader van hun jarenlange onderzoek talloze archieven doorzocht – zowel in Nederland als
in Duitsland.
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Reeds lang sleept het debat tussen de Palestijnen en Israëli's zich voort.
Een van de belangrijkste struikelbrokken is de vraag; een staat of twee
staten? Jarenlang stonden de verschillende kampen als kemphanen tegenover elkaar. Benny Morris, een van de belangrijkste kenners van deze
materie, brengt beide visies duidelijk in beeld en laat zien wat realistische opties zijn en wat utopie. Hierdoor tekent zich een hoopvolle
weg af voor het vredesproces. Het nieuwe boek van Benny Morris
verschijnt in de CIDI-informatiereeks waarin reeds meerdere actuele
boeken over Israël, het Midden-Oosten en het Jodendom verschenen
zijn.

Ik had het liever voor het leger gedaan

geschiedenis
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Brieven uit de Nederlandse
Arbeidsdienst januari - oktober 1944
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In de geschiedschrijving over de Tweede Wereldoorlog hebben historici
het onderwerp Nederlandse Arbeidsdienst - dat vaak wordt verward met
de Arbeidsinzet - over het algemeen links laten liggen. Tot Willem van
Breen, die zelf ook dienst deed bij de NAD, er in 2004 zijn boek over
schreef. Aanvankelijk bestond de NAD uit vrijwilligers, maar op 1 april
1942 werd hij verplicht gesteld voor alle jonge mannen van 18 tot 23
jaar. Tienduizenden jonge mannen werden daarvoor opgeroepen, waaronder Henk Schoenmaker. Als 19-jarige Rotterdamse jongen vertrekt
hij in januari 1944 naar het kamp in Overloon. Vanaf het moment van
zijn aankomst tot de ontbinding van de Arbeidsdienst na Dolle Dinsdag
onderhoudt hij een briefwisseling met zijn moeder in Rotterdam.
In heldere taal schrijft de arbeidsman over het leven en werk in het kamp,
de aanhoudende tucht en de voortdurende zoektocht naar eten. Tegelijk
is er zijn zorg voor de situatie in het gehavende Rotterdam, waar voortdurend vliegtuigen overtrekken. Wordt er wel goed voor zijn vissen gezorgd
en worden de kranten met oorlogsnieuws wel bewaard? Henk is van plan
later een boek over de oorlog te schrijven, zo vertelt hij zijn moeder. Dat is
er nooit van gekomen. In zijn nalatenschap zijn recent wel de brieven aan
en van zijn moeder aangetroffen. Deze vormen van binnenuit een waardevolle aanvulling op wat er over de Nederlandse Arbeidsdienst bekend is.
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In ons land komen ongeveer 40.000 hoogbegaafde kinderen voor. Slechts
voor ongeveer 2000 van hen is er passend onderwijs gerealiseerd. Dit
is een ernstige tekortkoming, gezien deze kinderen voor hun optimale
ontwikkeling recht op een voor hen geschikt onderwijsaanbod hebben.
Dat betekent een uitdaging voor ouders, leerkrachten en schoolbesturen,
gesteund door de overheid. Het is een misverstand dat hoogbegaafde
kinderen zich op school toch wel redden. Deze kinderen kunnen in het
gewone onderwijs vaak niet goed meekomen en gaan zelfs onderpresteren.
Zij denken, leren en handelen essentieel anders, en om die reden vragen
zij dan ook om een andere opvoed- en onderwijskundige aanpak. Aparte
Leonardoklassen binnen het gehele reguliere onderwijs kunnen voor een
oplossing zorgen.
In dit boek wordt veel informatie verschaft over dit soort onderwijs:
bestaansrecht, typering, inhoud, organisatie, acceptatie en suggesties hoe
dit onderwijs op een eigen school te realiseren. Naast het belang voor de
kinderen zelf, is het voor de gehele Nederlandse samenleving van grote
betekenis dat talenten ten volle benut worden. Ons land kan dan mondiaal
een vooraanstaande rol blijven vervullen, zich als kennisland profileren en
kennis en kunde exporteren.
Ben Daeter is in vele sectoren van het onderwijs werkzaam geweest en heeft
de verschillen tussen leerlingen van nabij meegemaakt. Als onderwijskundige
is hij er altijd bezorgd over geweest of juist ook hoogbegaafde kinderen in
ons onderwijs wel voldoende tot hun recht komen.

Opvoeden is democratisch leiding
geven Een boek voor opvoeders die zelf over
opvoeding na willen denken
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Veel mensen hebben het gevoel dat we momenteel leven in een tijd van
‘zoveel hoofden zoveel zinnen’ (visies en meningen). Ook in pedagogisch opzicht is het een hectische tijd. Klaarblijkelijk voorzien de adviesboeken in een behoefte. De effecten ervan zijn echter niet bekend.
Wel is het duidelijk dat een aantal opvoeders niet genoeg heeft aan
eigen ervaring en inzichten.
Dit boek mikt er juist op dat opvoeders zelf een samenhangende visie
op opvoeding en onderwijs opbouwen.
Alle belangrijke aspecten worden in een systematisch verband besproken. Zo ontstaat een referentiekader: een praktijktheorie. Termen als
invloed, opvoeding en opvoeden worden scherp onderscheiden, en
doelen en bedoeling van opvoeding passeren de revue.
De relatie onderwijs – opvoeding komt aan de orde, dus ook die van
thuis – school – buurt / omgeving – maatschappij (media). En de vraag
naar bekwaamheden van de opvoeder wordt beantwoord.
Ad Maas doceerde veel jaren vakken op het terrein van de pedagogiek
en onderwijskunde. Hij schreef hier veel artikelen en boeken over, en
begeleidde tal van praktijkproblemen met duurzame resultaten.
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Het land van verlangen sluit aan in een traditie van Nederland in de verhouding
tot vreemde culturen. Die traditie grijpt terug op Het land van herkomst (1935)
over het Indische (koloniale) verleden van Edgar du Perron en Het land van
aankomst (2007) van Paul Scheffer over de immigratieproblematiek in Nederland. Het boek van Keuning geeft inzicht in de verhouding van allochtone studenten tegenover hun ouders, hun medestudenten en docenten. Een wereld van
familie, vrienden en school. Maar ook een wereld van tegenstellingen: talenkennis tegenover taalproblemen, cultuurverrijking tegenover cultuurbotsingen,
geloof tegenover vrijheid.
Uit deze levensverhalen van studenten rijst een nieuw beeld op. Een boek als
eye-opener. Een kennismaking met een groeiende groep (nieuwe) Nederlanders.
Het land van verlangen is een boek dat een bijdrage wil leveren aan de grote stap
voorwaarts van ‘zij’ naar ‘wij’.
Nico Keuning (neerlandicus, biograaf en schrijver), dringt de wereld binnen
van allochtone studenten aan de HvA, de Hogeschool van Amsterdam. Hij
voert gesprekken met hen op school, reist naar Istanbul, naar Marrakech en
trekt over het Atlasgebergte naar Boumalne Dadès. Hij luistert, kijkt en tekent
de bewogen levens op van moedige en intelligente studenten die leven tussen
twee vaderlanden, tussen twee culturen. Nederland versus Pakistan, Iran, Turkije, Marokko en Suriname.

Het verraad van links
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Deze geheel herziene uitgave van Het Verraad van Links besteedt aandacht aan de
ontwikkelingen van het afgelopen jaar: de neergang van de Partij van de Arbeid, de
opwinding rond de film van Geert Wilders en de aanvallen van het kabinet-Balkenende-IV op de vrijheid van meningsuiting. Een jaar na verschijning is dit boek over
de socialistische beweging en de vrijheid van godsdienst actueler dan ooit. In het
boek wordt beschreven hoe de allereerste socialisten in Nederland moeten opboksen
tegen de behoudzucht van de kerken. De sociaaldemocratie doet haar best om de
verzuiling en de hokjesgeest te doorbreken. Na 1960 verdwijnen de scheidslijnen
tussen katholieken, protestanten en buitenkerkelijken. Links speelt een hoofdrol in
dit proces. Het komt op voor de emancipatie van vrouwen en homo’s. Maar met de
massale immigratie uit islamitische landen raakt de linkse beweging de weg kwijt.
Uit angst voor racisme verwerpt zij kritiek op de multiculturele samenleving. De
PvdA en andere linkse partijen zijn blind voor de opkomst van een radicale en orthodoxe islam. Zij plegen verraad aan hun oerprincipes. Links is in verwarring. Het
Verraad van Links roept progressief Nederland op de strijd tegen godsdienstdwang
opnieuw op te nemen.
‘Een prachtboek waar heel veel mensen zwaar mee in hun maag zitten.’
-Arabist Hans Jansen
‘Angstig zwijgt men in de media over dit boek.’
-Prof. Afshin Ellian
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Op het Ronde Huis-landgoed bij Nunspeet speelden zich 100 jaar geleden
mysterieuze occulte rituelen af.
Eigenaar Frank van Vloten begon in 1904 aan de bouw van het ronde huis in
de Veluwse bossen. Per spoor, zo gaan de geruchten, werden er meisjes aangevoerd die niet meer terugkeerden naar huis. Bij de duistere rituelen zouden
volgens zeggen de allerhoogste kringen van Nederland aanwezig zijn. Ook
Prins Hendrik, de man van koningin Wilhelmina, werd genoemd als aanwezige bij deze ‘roze balletten’ met occulte inslag. In de Eerste Wereldoorlog, toen
hoge Nederlandse en Duitse militairen op het landgoed besprekingen hielden,
werd het sinistere hoogtepunt bereikt in de rituelen vol seks en mensenoffers.
Het boek is de uitkomst van tientallen jaren research die gestart werd in 1979.
Al lang zinderde het in en rond Nunspeet en op het internet van de vaak misplaatste geruchten over het Ronde Huis. Onderzoeksjournalist Ton Biesemaat
doet aan de hand van archiefonderzoek, terreinstudies en het interviewen van
tientallen personen en getuigen zijn verbijsterende relaas. Hoe seks, moord en
occulte rituelen een belangrijke rol speelden aan het begin van de 20e eeuw
binnen de financieel-economische, militaire en culturele elite van Nederland.
Ton Biesemaat schreef twee boeken over het Oranje-huis. In 2007 verscheen
Bernhardgate over Prins Bernhard en de stadhoudersbrief. In 2011 verscheen
Geheimen van Oranje. Bij Aspekt verscheen in 2011 ook Van Atjeh tot Uruzgan, een bundeling artikelen over de vaderlandse oorlogshistoriën van de 20e
eeuw.

Reis naar diepere Waarheden

Dorrit Lanfers
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In onze hectische samenleving is een groeiende behoefte ontstaan
aan zelfreflectie. Het boek van Dorrit Lanfers is een belangrijke
aanrader voor iedereen die op zoek is naar bewustwording. Lanfers schrijft dicht bij het hart: herkenbaar, ontluikend, verrassend,
pakkend en ontroerend. De lezer wordt meegenomen op een reis
naar diepere waarheden. De eindbestemming is daarbij net zo belangrijk als de ervaring van het moment en de reis zelf. Zodra de
hoofdfiguur ervoor kiest te willen veranderen, ontvangt men hulp
en begint het prachtige proces van heling en beleving.
In de vorm van De Stem ontvangt de lezer inzichten over Vrije
Wil, Vergeving, Mededogen & Compassie, Waarheid, Vertrouwen
& Overgave, Wijsheid en ontwaakt naar een (her)nieuw(d) Begin.
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Tijdens het leven van Jeroen kreeg ik een burn-out.
Na het overlijden van Jeroen werden mijn klachten steeds erger. Ik moest meer
medicijnen gaan slikken om nog een beetje te kunnen werken en voor ons gezin
te zorgen.
Mijn emotionele draagkracht was minimaal. In overleg met de huisarts ben
ik in therapie gegaan en daar kreeg ik de opdracht om mijn levensverhaal met
Jeroen op te schrijven.
Zo ontstonden de brieven aan Jeroen. Ik vertelde alles aan Jeroen. Het is mijn
verhaal, mijn beleving van de dingen. Daarom is alles in de ik-vorm geschreven.
Deze brieven moest ik hardop voorlezen en ik heb wat afgehuild. Ik ben hier
ruim een jaar mee bezig geweest.
Het hielp wel. Mijn hoofd werd steeds leger en mijn klachten werden minder.
Ik draag dit schrijven op aan alle kinderen met een levensbedreigende aangeboren afwijking of ziekte. Aan alle ouders die, net als wij, elke dag leven met de
gedachte: is het deze dag, is dit onze laatste Kerst, is dit zijn laatste verjaardag?
Dag in dag uit, jaar in jaar uit, altijd die angst voor het leven van je lieve kind.
Ik realiseer mij heel goed dat ik niet de enige moeder ben van een kind met
een levensbedreigende ziekte. Net zo goed als Jeroen niet de enige was met een
levensbedreigende hartafwijking.
Maar hij was wel mijn kind.

Gevangen in zijn eigen geest
Dré Simons
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Het afgelopen jaar stonden de media bol van de verhalen over
seksueel misbruik. Nederland reageerde geschokt. Hoe kan zoiets
gebeuren? In dit waar gebeurde relaas laat Dré Simons (Geleen
1957), via zijn hoofdpersoon Tommy het verhaal achter de schermen zien. Het is een aangrijpend verhaal waarin de meest duistere,
verborgen patronen en gevolgen van misbruik in een jong leven
duidelijk worden. Gevangen in zijn eigen geest is een verhaal over
een kind dat ook psychisch en lichamelijk mishandeld werd. Tommy is een ongewenst kind en dat laat zijn moeder hem weten ook.
Zijn ouders gingen scheiden toen hij drie jaar oud was. Voor die
tijd had zijn moeder uit haat twee pogingen gedaan hem om het
leven te brengen. Hij werd daarna uit voorzorg in een kindertehuis geplaatst waar echter een nieuw patroon van mishandeling en
misbruik begon. Dit boek werpt in alle openhartigheid een blik in
deze duistere keuken, maar vertelt ook over het pad van overleven
naar leven, en de lange weg die de auteur moest gaan.
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‘Milon maakt me een ander mens!’

35 kilo in 35 minuten verwoordt en volgt het persoonlijke verhaal
van de auteur Helga Evers.
Na het ondernemen van een aantal serieuze dieetpogingen, kwam
zij tot de conclusie dat naast het volgen van een dieet, voldoende
bewegen van essentieel belang is. Maar hoe vind je een fitnesscentrum dat bij je past? En hoe zorg je ervoor dat je de motivatie
behoudt om door te gaan en je doel te bereiken? Helga vond dé
ontbrekende sleutel tot een effectieve en verantwoorde manier van
afslanken.
Zij maakte kennis met het best bewaarde fitnessgeheim: ‘De Milon
Cirkel’. Plezier, motivatie en natuurlijk resultaat komen hierin
samen. Eindelijk overwon zij haar angst en nam definitief de drempel naar haar innerlijke overwinning!
‘Milon maakt je een ander mens!’

Op weg naar Weight Watchers
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In Op weg naar Weight Watchers beschrijft Helga Evers haar
persoonlijke gevecht tegen de kilo’s. Door de vele beproevingen in haar leven raakte zij het spoor bijster, waardoor zij
door de jaren heen steeds meer in gewicht aankwam. Emoties
uiten zich nu eenmaal té vaak in het onbewust aanleren
van de verkeerde eetgewoontes.
In het eerste deel van deze reeks, herpakt zij zichzelf en
vindt haar weg naar Weight Watchers. Het onder ogen zien
en verwoorden van haar persoonlijke relaas, leidde ertoe dat
er een unieke en succesvolle samenwerking ontstond tussen
de auteur en Weight Watchers.
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